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birkelundladen

“Stedet hvor alt kan ske”

Forord
Vi forlod i 2021 en vinter
med covid, hvor pandemien
satte sine spor. Heldigvis
blev 2022 til en åbning
hvor vi kunne afholde
arrangementet Musik og
Sundhed, som var 2 gratis
arrangementer, der blev
støttet af Kultur og Fritidsudvalget i kommunen. En
god start på 2022 hvor netop musik har en
nærende livsglæde og påvirker os mentalt
når vi mærker den.
Programmet er tilbage i den trykte form og
vil blive delt ud ved arrangementerne. Der
sendes nyhedsbreve ud en gang om
måneden og man kan løbende blive
opdateret på foreningens hjemmeside.
Ifølge låneaftale af 2021 med kommunen vil
efterårets lukkeperiode starte 31. august og
vare frem til 12. oktober. Her åbner vi med
Paris for en dag som mange har ønsket at
genopleve. I vores 2022-program er der
også kommet nye arrangementer til, hvor
bl.a. en Sommer Cabaret er en af dem.

Det vil også være muligt at komme forbi
Birkelundladen og få nogle hyggelige timer
når vi annoncerer vores kulturcaféer. Vores
caféer er med gratis adgang, her vil man
kunne købe kaffe og friskbagt kage mv.
Også et godt sted at lægge sin vej forbi på
en spadseretur.
Bliv medlem
Bliv medlem og støt det frivillige
arbejde og foreningen Kulturhuset
Birkelundgaard. Dette giver dig
samtidig mulighed for at få en
prisfordel på udvalgte arrangementer.
Medlemskab opnås via vores hjemmeside
under fanen medlemskab og indbetaling
kan fortages på bankkonto: 2275–3492
974 950. Medlemskabet følger et kalenderår
og koster 175kr.
Hold dig ikke tilbage, men nyd livet,
vi er klar med oplevelserne

På gensyn
Ivan Warrer
Formand

country
soul
rock/pop
folk
andet
blues

Anne Dorte

De Hvide Busser
20. april kl. 19

Michelsen
24. april kl. 13

Billybobbers
8. maj kl. 13

10.000 Bees
22. maj kl. 13

Kultur-café
12. juni kl. 14

Lotus Band
24. juni kl. 18

Jane & Shane
10. juli kl. 13

Sommer Cabaret
24. juli kl. 13

Stompers
7. aug. kl. 13

Da Doo Run Run
21. aug. kl. 13

Paris for en dag
23. okt. kl. 13

TWDFL
30. okt. kl. 13

Bodega

Beretninger
13. nov. kl. 13

Kansas City

Det Ny

Tonefilmsorkester Jul med banko
27. nov. kl. 13
7. dec. kl. 19
julehygge

Begivenheden er skildret i
denne dokumentarfilm

Hitlers Helvede

foredrag

Film og foredrag om “De Hvide Busser”
Der er lavet en del film om besættelsestiden 1940 til 1945. De fleste kender
nok godt Flammen og Citronen samt
Hvidstengruppen. Her præsenteres
dokumentarfilmen De hvide busser
om de hvide busser der var hvidmalede
rutebiler og busser m.m., som hentede
danske og norske fanger hjem fra tyske
kz-lejre. Det var flere tusinde fanger,
der blev evakueret fra lejrene i de
sidste måneder af 2. verdenskrig.

I krigens sidste uger vovede heltemodige
chauffører, sygeplejersker og læger
deres liv for at redde tusinder af deres
nordiske medborgere hjem fra de
tyske koncentrationslejre.
Begivenheden, er skildret i denne
dokumentarfilm. Idémanden, René
Meyrowitsch præsenterer filmen og
fortæller om tankerne i forbindelse med
tilblivelsen. Filmen vises efterfølgende.
Idémanden René Meyrowitsch
præsenterer filmen og fortæller
om tankerne i forbindelse
med tilblivelsen
døren åbner en time før

medlem: 50 kr.
ikke-medlem: 75 kr.

20. apr. kl. 19:00

Kom helt tæt på

Anne Dorte Michelsen: Musiker & sangskriver
Dennis Flacheberg: Musiker

samtalekoncert
med Anne Dorte

Samtale
koncert

Du får her mulighed for at opleve den
danske sangerinde i intime rammer.
Dennis Flacheberg vil sætte den
folkekære sangerinde i stævne med
spørgsmål om livet på og bag scenen.
En samtalekoncert der samler og spejler
den musik og de tekster Anne Dorte
har skrevet gennem sin lange karriere
og om hvordan hun er sprunget ud

som sanger. Hun fortæller om nogle af
sangene, og de historier der ligger bag,
medens hun akkompagneres af Dennis
på guitar. Numrene vil blive udført i
en akustisk indpakning, hvor der bliver
fokus på den gode melodi og stemme.
Du vil med garanti få ny viden om
aftenens gæst samt et smil på læben.

døren åbner en time før
medlem: 125 kr.
ikke-medlem: 200 kr.

24. apr. kl. 13:00

bringer

til

Rockabilly

De fem musikere, der tilsammen udgør
rockabilly bandet Billybobbers, er måske
i virkeligheden født fem årtier for sent!

Birkelundladen

De formår at fremstå så ægte som et
band, der kunne have gjort det, de gør i
dag, til den helt store guldmedalje i
50’erne.

50’er
musik

Vi vil opleve forsangeren Ole Brandstrup
i sine Elvis moves og trommeslageren
der smider stikkerne og i stedet iklæder
sig et vaskebræt og fingerbøl, men også
guitaristen der giver solo ovenpå kontrabassen og et band i konstant bevægelse
på scenen. Find danseskoene frem og
hiv vennerne med.

Hanse Jensen: Saxofon
Kim Leander: Kontrabas, kor
Stefan Mouridsen: Lead Guitar, vokal, kor
Michael Pedersen: Trommer, vaskebræt
Ole Brandstrup: vokal, guitar

rock

døren åbner en time før
medlem: 150 kr.
ikke-medlem: 225 kr.

8. maj kl. 13:00

10.000 Bees

folk

Én fra Texas og én fra København,
giver dig en oplevelse med sange, du
kender og elsker. Det er to guitarer
og dejlige vokalharmonier vi oplever
med glimt i øjet og et smil på læben.

Aimee har turneret over alt i USA siden
2005 og over det meste af Europa siden
2010. René er en af de mest rutinerede
og alsidige entertainere herhjemme og
har udgivet ni albums i eget navn.

10.000 Bees består af: Aimee Bobruk,
sangerinde, guitarist og komponist fra
Austin, Texas og danske René Gummer,
guitarist og sanger fra Mosede Strand.

10.000 Bees har tidligere optrådt ved

en af vores kulturcafé dage og modtog
her stående klapsalver.

døren åbner en time før
medlem: 100 kr.
ikke-medlem: 175 kr.

22. maj kl. 13:00
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Kultur-c
Kultur café i den
hyggelige Birkelundlade
Foreningens trykte års-program ligger
klar til at fordybe sig i, og søndagens
spadseretur er reddet!
Der vil være mulighed for
hyggeligt samvær med
nabo og venner og der
kan købes kaffe, the og
hjemmelavet kage samt
øl, vin og vand.

Café holder åbent fra kl. 14:00—16:00
Gratis adgang
for alle

12. juni kl. 14:00

Rock & Grill

LOTUS
bandet

rock

Steen Bastian: vokal
Ivan Warrer: keyboard, guitar, vokal
Jan Negendahl: guitar og vokal
Bent Rønne: bas, vokal
Torben Nyman: trommer

Laden er altid velbesøgt når LotusBandet er på plakaten! Kom og hør eller
genhør dem denne sommeraften. Vi
stiller de store varme gasgrill til rådighed,
så medbring din egen grillmad eller køb
færdiggrillet mad i vores bod – vi holder
grillen varm og øllet koldt.
Lotus-Bandet startede i 1968, og har
stadig flere af de oprindelige medlemmer
med i gruppen. Bandet leverer den helt

r ig t ig e
stemning,
lige som
dengang du var ung, med rødder tilbage
til de mange store hits fra 60’erne
og 70’erne med bl.a. The Beatles,
Steppenwolf, Bob Dylan, The Doors,
Bee Gees, The Rolling Stones og mange
mange flere. Bandet fortolker numrene
tæt på originalen og med et twist af
egen fortolkning.
døren åbner en time før

medlem: 125 kr.
ikke-medlem: 200 kr.

24. juni kl. 18:00

jane &
shane

Engelske Jane Clark og irske Shane
Donnelly er ikke bare gode musikere
og spillemænd. De er begavede underholdere i særklasse.
De musikalske rødder er solidt forankret
i den irsk/britiske folkemusik, men
duoen bevæger sig også elegant rundt
i mange forskellige stilarter, og leger
med elementer fra både folkemusikken,
det klassiske og jazzen. De mestrer
at fortælle den gode historie. Deres
egne kompositioner føles hurtigt som
gammelkendt stof og de traditionelle
sange som deres egne.

Keltisk
inspireret
musik

“Med et
glimt i øjet”

folk

døren åbner en time før
medlem: 100 kr.
ikke-medlem: 175 kr.

10. juli kl. 13:00

Vi skal opleve en spændende cabarethyldest til komponisten Kai Normann
Andersen med hans meget kendte og
mindre kendte sange.
Kai Normann Andersen var særdeles
produktiv og skrev over 900 melodier.
Hvem har ikke i deres barndom hørt i
radioen: Pige træd varsomt; Glemmer
du; Jeg har en ven, en rigtig sailor;
Gorm Dannisboe Iversen: Vokal
Kirsten Iversen: Vokal
Carsten Scheuer: Vokal
Flemming Makalhof: Vokal
Kim Preuthun: Pianist og vokal

Sommer
Cabaret

Gå med i lunden eller Den allersidste
dans og mange flere?

Vi skruer op for forventningerne når
Gentofte Cabaret Gruppe laver en
forestilling hos os, hvor årets tema
fremstiller komponistens alsidighed.
Gruppen har de sidste 6 år turneret og
opsat en række perler af forestillinger
og udbredt kendskabet til den danske
visekunst og revygenre.
cabaret

med sange af:
Kai Normann
Andersen
Kom og syng med på de iørefaldende viser

døren åbner en time før
medlem: 100 kr.
ikke-medlem: 175 kr.

24. juli kl. 13:00
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jazz

70 år I det danske jazzliv
Kansas City Stompers er Europas
ældste professionelle jazzband. Bandet
blev dannet i 1951 og har indspillet over
40 albummer.
De er alle superprofessionelle musikere
og solister som spiller traditionelt jazz,
men de spiller også gerne dixieland,
swing og funk. De har i flere årtier været
sammensat af en række af landets
bedste og flittigste benyttede musikere.

JESPER THILO: sax
ULF Johansson WERRE: piano
NIELS ABILD: klarinet
LASSE LUNDSTRØM: bas
ROGER BERG: trommer

Vi får fornøjelsen af at møde svenske Ulf
Johansson Werre, der er en eftertragtet
musiker på de store jazzfestivaler i
USA og Europa – som pianist, trombonist
og sanger.
Vi vil som altid opleve musik og et
samspil i særklasse. Det bliver en
forrygende søndag.
medlem: 125 kr.
ikke-medlem: 200 kr.

døren åbner en time før

7. aug. kl. 13:00

rock ‘n’ roll
motown

Da Doo
Run Run
Rock‘n’roll
& Motown

Louise Dubiel: Vokal
Dennis Flacheberg: Guitar
Kristian Martinsen: Bas
Thøger Bak Wessel: Trommer

medlem: 125 kr.
ikke-medlem: 200 kr.

Bandet er fuld af spilleglæde samt
kærlighed til gammel rock ‘n’ roll og
motown musik, og består af fire erfarne
musikere, der alle er professionelle
inden for faget. Da Doo Run Run er et
festligt band, der spiller det bedste
musik fra 50’erne og 60’erne. Så, hvis
du er vild med Elvis, The Beatles, The
Platters, The Temptations, Ray Charles,
Etta James og alle de vidunderlige
musikere fra “dengang”, så er det nu
hvis du vil havde dine minder fra
dengang genopfrisket eller bare opleve
atmosfæren fra den tids koncerter.
Bandet har en sublim evne til fange
datidens trend, når de fyrer den af!
døren åbner en time før

21. aug. kl. 13:00

Paris for en dag
Med den fransktalende skuespiller og
sangerinde Stinne i spidsen sætter
Mademoiselle De Paris prikken over i
’et i ‘frankofil’.

folk

~ Non, Je ne regrette rien
~ Soul le ciel de Paris
~ Sous le ponts de Paris
~ Champs Elysees
~ og mange, mange flere…

Fransk folklore båret på vingerne af arven
fra først og fremmest Edith Piaf, tager
orkesteret publikum med på en
stemningsmættet rejse under Paris’
himmel og broer. En rejse båret på
kærlighedens vinger, kærligheden til
hinanden, til byen, til livet og til musikken
– og til et godt glas rødvin. Alt i alt
en vidunderlig blanding af virtuositet,
passion, stemning og kultur!
Arrangementet er en musette

Stinne Henriksen: vokal
Kristian Rusbjerg: harmonika
Jacob Venndt: kromatisk
mundharpe, akkord
mundharpe, elbas, tenorguitar,
baspedaler og sav
medlem: 125 kr.
ikke-medlem: 200 kr.
døren åbner en time før

23. okt. kl. 13:00

melodisk
rock

medlem: 175 kr.
ikke-medlem: 250 kr.

Gensyn med Things We Do For Love
der er en fantastisk blanding af maximal
rutine,
forskellige
vidtspændende
karriereforløb med de 3 unikke musikpersonligheder, der hver især excellerer
på hver sin måde med det vokale og
hver sanger med sangskrivning som
speciale. Sangene akkompagneres af
guitar, piano og percussion – og hvis
det ikke VAR så overrendt, burde denne
trio faktisk have heddet: De tre tenorer!
TWDFL spiller og synger melodiske
rock-sange – oftest med vokalharmonier
som deres gennemgående særkende.
Repertoiret består hovedsageligt af
egne kompositioner fra sangernes egne
solist-karrierer, samt nogle af trioens helt
nyskrevne sange.

TWDFL består af:
Peter Busborg
Jørgen Thorup
Ivan Pedersen

døren åbner en time før

30. okt. kl. 13:00

Bandet Bodega Beretninger med 8
musikanter kommer og leverer
værtshusfortællinger og spiller dansk
folkemusik med højt humør, våde ganer
og smittende livsglæde. Gamle slagere
om kvinder, alkohol, festlige stunder og
den lille mand mod systemet.

værtshusfortællinger
& dansk folkemusik

folk

Bodega Beretninger
Der spilles klassikere som John
Mogensen, Cæsar, Kim Larsen, Otto
Brandenburg, Lone Kellermann med
flere. Stemningen er lummer og glad,
grov og kærlig, når bandet knapper op
og fylder folk med sjofelheder, drukviser,
glade festsange og røverhistorier fra
rendestenen og landevejen. Bandet
besøgte os til en Sommecafé i 2021 og
her var stor sanglyst i laden.

Dyhret: David Dyhr Francker
Maleren: Morten F. Sivertsen
Sømandsnedlæggeren: Sahra Da Silva
Benvæveren: Torben Wæver
Krikken: Anders Kirkegaard
Løven: Michael Roepstorff
Kapitalisten: David Granum
Abbi: Abas Bathily

døren åbner en time før
medlem: 150 kr.
ikke-medlem: 175 kr.

13. nov. kl. 13:00

Fra alle os
til alle jer
Julekoncert

Det ny Tonefilmsorkesters
35 musikere og sangere fyrer
op under oceandamperens
kedler og bevæger sig
ufortrødent ind i hjertet
af den amerikanske jul

Der er ingen der skriver julemusik som
amerikanerne; sukkersød, sentimental,
swingende, fængende, og mindeskabende. Den amerikanske julemusik
har alt og ved denne koncert skal vi
omfavne det hele, lige fra Hawaiis sol
til New Yorks sneklædte gader. Her

folder julen sig ud i alt sin pragt. Men
selvfølgelig skal vi også synge danske
juleklassikere sammen.
Velkommen til en munter, rørende og
ærkeamerikansk koncert med hjemlige
undertoner i Birkelundladen.
Et samarbejde mellem
Kulturhuset Birkelundgaard og DNT

Der er begrænsede pladser
grundet orkesterets størrelse

medlem: 180 kr.
ikke-medlem: 180 kr.

døren åbner en time før

27. nov. kl. 13:00

Vi starter denne traditionsrige
bankoaften med en times julemusik hvor Louise Dubiel får
julestemningen til at sprede sig.
medlem: 175 kr.
ikke-medlem: 175 kr.

Louise Dubiel: vokal
Dennis Flacheberg: vokal og Guitar

Der vil være rig mulighed for at synge
med på danske, som internationale
julemelodier, inden vi går over til
aftenens banko.
Vi spiller banko på 3 plader – de er
inkluderet i prisen – der spilles 5 spil, og
vi har flotte præmier på 1 række, 2 og
3 rækker.
• H
 vis du har behov for at spille på flere
plader, kan disse tilkøbes på dagen.
• M
 edbring gerne dine egne brikker til
pladerne, og held og lykke med spillet!
døren åbner en time før

7. dec. kl. 19:00

Følg os på Facebook: Kulturhuset Birkelundgaard.
Her må du gerne dele opslagene til dine venner.

Scan QR-koden for at
komme direkte til billetkøb

Køb af entré til arrangementer

Mad og drikkevarer

• Billetter købes på internettet eller
ved døren. Billetlinket kan du finde
på vores hjemmeside.

• Ved kulturhusets arrangementer vil det,
afhængigt af arrangementet, være muligt
at tilkøbe mad og drikkevarer.

• Alle arrangementer har
unummererede pladser.

• Det er ikke tilladt at medbringe egen
mad eller drikkevarer, medmindre det
er annonceret på hjemmesiden.

• Resterende frie pladser sælges
på dagen, en halv time før
arrangement starter.
• Ved aflysning af et arrangement
refunderes købte billetter hos
billetleverandøren.
• Ingen billetter refunderes.
Billet til et arrangement kan ikke
konverteres til et andet arrangement.

Medlems-information
• Et personligt medlemskab koster 175,- kr.
og følger kalenderåret. Du modtager dit
personlige medlemskort første gang du
besøger et arrangement.

• Læs mere om medlemskab på:
www.akbg.dk

• Ændringer kan forekomme, husk
at se på hjemmesiden.
www.billet.dk/venue/kulturhuset-birkelundgaard

26. jan
13:00
laden åbnes kl. 12
0 kr. /150 kr.

birkelundladen

“Stedet hvor alt kan ske”
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Kulturhuset Birkelundgaard
Damgårdsvej 25
2620 Albertslund

www.akbg.dk
Kulturhuset Birkelundgaard tager forbehold
for trykfejl og afvigelser i programmet, samt
forbeholder sig retten til at kunne lave
program- og prisændringer.
Designet af: illixdesign.com

